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Dato:  10.05.2022 Start: 17.00  

Sted: C220 Slutt: 20.06  

 

 

Til:    Arbeidsutvalget 

    Representanter med vara 

    Kontrollkomité 

    Valgkomité 

    Velferdsutvalget 

 

Kopi til:   Viserektor 

    Institutter 

    Drift i Ålesund 

    Studentorganisasjonene i Ålesund 

    Studenttinget ved NTNU 

 

Referent:    Maria Therese Valderhaug 

Ordstyrer:    Einar Isak Torvik Totland  

Bisitter:    Markus Grorud Gaasholt 

 

Til stede:   Ellen Ingdal 

    Trygve Johann Høst Johannessen 

    Marianne Talberg Andersen 

    Magnus Stava  

    Fride Drønnen 

    Kari-Anne Digranes 

    Amy Henriett Ngyuen-Bergset 

    Joakim Sander Løken 

 

Forfall:   Maren Romundstad 

    IIF 

    IBA 

    IIR 

     

Til stede på bakbenk: Sebastian Skår 

    Amanda Berg 

    Henrik Braathen 

    Andreas Stensås 

    Sara Artang 

    Amin Mohimanian 

    Kevin Almeida 
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Forkortelser:   AU – Arbeidsutvalget til Studentparlamentet 

    IHA – Institutt for helsevitenskap 

    IIF – Institutt for internasjonal forretningsdrift 

    IIR – Institutt for IKT og realfag 

    IBA – Institutt for biologiske fag Ålesund 

    Vt - Velferdstinget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkjenninger og orienteringer 

 

Ordstyrer, bisitter og referent godkjent ved akklamasjon.  

Referat fra forrige møte, innkalling og dagsorden godkjent ved akklamasjon. 

Saker til eventuelt:  

Planlegging av flytting 

Behov for digitale verktøy 

 

Orienteringer fra AU 

 

Det blir sosial samling i Banken for alle som har lyst til å være med siden det er 

studieårets siste møte.  

 

Det er frivillighetsgalla 21. mai, og det er igjen noen få plasser som deles ut til 

inviterte. Om noen i Studentparlamentet ikke har meldt seg på kan man ta kontakt 

med Einar for å se om det går an å få en av disse siste plassene. Det kommer 

informasjon om transport.  

 

Informasjon om møte med IHA i forbindelse med sykepleiesaken. Det skal innføres et 

obligatorisk tilbakemeldingsskjema etter praksis, og det jobbes med å få på plass 

kontrakter, dette må samkjøres med Trondheim og Gjøvik.  

 

Orientering ila møtet: Vt har gått inn for å støtte drift av Sundebygget med 2,5 

millioner kroner. 
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Sak 19/22 – Studentvelferd ved NTNU i Ålesund 

 

Einar presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål. 

Diskusjon om hvilken hyppighet som er realistisk å få til og hva slags data som er 

mulig å få ut. Forslag til ulike former for insentiv, for eksempel pizza til hele klassen 

dersom svarprosenten blir over 90. Diskusjon om hvor vidt det er bedre å 

implementere lokale undersøkelser enn å øke frekvens på nasjonale. 

 

Endringsforslag og votering: 

Forslag 1  

Magnus Stava: 2 for, 5 mot, 1 avholdende, Falt 

Forslag om å stryke saken 

Forslag 2 

Magnus Stava og Joakim Sander Løken: 5 for, 2 mot, 1 avholdende, Vedtatt 

Stryke kulepunkt på linje 13 

- SHoT-undersøkelsen og Studiebarometeret bør arrangeres hvert år. 

Forslag 3 

Magnus Stava: 2 for, 6 mot, Falt 

Stryke kulepunkt på linje 14 

- Arbeidsutvalget bør fremme saken ovenfor studenttinget som kan fremme denne 

ovenfor NSO. 

Forslag 4 

Magnus Stava: 0 for, 7 mot, 1 avholdende, Falt 

Stryke kulepunkt på linje 16 

- NTNU burde gi sterkere incentiver for å gjennomføre undersøkelsene for sine 

studenter. 

Forslag 5, Magnus Stava: (Trukket) 

Nytt kulepunkt 

- NTNU Ålesund må utrede muligheten for interne undersøkelser til studenter på de 

studieår som ikke dekkes av Studiobarometeret. Dette for å avdekke den lokale 

utviklingen av studiemiljøene. 
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Forslag 6 

Fride: 5 for, 1 mot, 2 avholdende, Vedtatt 

Endre kulepunkt linje 16 

- NTNU burde gi sterkere incentiver insentiver for å gjennomføre undersøkelsene for 

sine studenter. 

Forslag 7 

Marianne: 3 for, 3 mot, 2, Falt 

Nytt kulepunkt 

- ITV burde samarbeide med hverandre om hvordan en kan engasjere studenter best 

mulig for høy deltakelse. 

  

Forslag 8 

Stava: 6 for, 1 mot, 1 avholdende, Vedtatt 

Nytt kulepunkt 

- NTNU Ålesund må ved behov utføre lokale interne undersøkelser når de nasjonale 

undersøkelsene avdekker utilfredsstillende forhold. 

AU ønsker redaksjonell fullmakt: 7 for, 1 mot, Vedtatt. 

Saken i sin helhet: 4 for, 2 mot, 2 avholdende, Vedtatt. 
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Sak 20/22 International information 

 

Henrik presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål. Diskusjon om likhetstrekk 

mellom denne saken og sak 5/22 inclusion of international students.  

 

Endringsforslag og votering: 

Forslag 1 

Magnus Stava: 0 for, 7 mot, 1 avholdende, Falt 

Endre kulepunkt på linje 20  

Fra: That all student unions and organizations should provide information about their 

arrangements and student activities in English to post at the informational screen for 

international students. 

Til: Student unions and organizations at NTNU Ålesund should strive to include the 

international and exchange students at their institute in their activities. 

Forslag 2 

Magnus Stava: 8 for, Vedtatt 

Endre kulepunkt på linje 23 

Fra: NTNU should provide information about all available facilities for all students in 

English. 

Til: NTNU should provide up-to-date information to the students about all available 

facilities in English and Norwegian. 

Forslag 3 

Stava: 1 for, 7 mot, Falt 

Stryke kulepunkt på linje 17 

- The working committee should set up a meeting with the vice-principal of NTNU 

Ålesund to discuss and find a suitable location for the information regarding useful 

information in English for international and exchange students. 

Forslag 4, Stava: (Trukket) 

Nytt kulepunkt 

- NTNU Ålesund have to keep the information provided to students up-to-date. 
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Forslag 5 

Løken: 2 for, 3 mot, 3 avholdende, Falt 

Nytt kulepunkt  

- NTNU i Ålesund skal jobbe mot å finne en sentral lokasjon for å sette opp oppdatert 

informasjon rettet mot alle studenter på Engelsk. 

The working committee requests editorial authority: 6 for, 2 mot, Vedtatt. 

Saken i sin helhet: 7 for, 1 mot, Vedtatt 

 

 

Sak 21/22 Registreringssaken 

 

Henrik presenterte saken og det ble åpnet for spørsmål. 

Spørsmål om hvordan manntallet fungerer, og hvilke andre problemer dette kan føre 

til. Diskusjon om hvor vidt det er godt nok informert om at studenter som tar linjer 

som eies av fakultet må endre tilhørighet i manntall manuelt. Informasjon om dette 

bør også legges til i Parlamentsboka. 

 

Forslag 1, Stava: (Trukket) 

Nytt kulepunkt  

- Alle studieprogramledere må informere relevante studenter om at de må manuelt 

endre registreringen i manntallet ved studiestart" 

Forslag 2 

Stava og Løken: 5 for, 3 mot, Vedtatt 

Stryke kulepunkt 3 linje 27 

- Administrasjonen ved NTNU burde endre systemet slikt at dette problemet ikke 

gjentar seg. 

 

Forslag 3 

Stava: 3 for, 2 mot, 3 avholdende, Vedtatt 

Endringsforlsag på punkt 2, linje 25 

- Alle studieprogramledere skal må informere relevante studenter om at de må 

manuelt endre registreringen i manntallet ved studiestart 

AU ønsker redeksjonell fullmakt: 7 for, 1 mot, Vedtatt 

Helhet: 8 for, Vedtatt 
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Sak 22/22 Suppleringsvalg for AU  

 

Det skal velges kommunikasjonsansvarlig og bærekraftsansvarlig. 

 

Kari-Anne stiller som bærekraftsansvarlig. Magnus Stava ble benket, men takket nei. 

Kari-Anne presenterte seg og det ble åpnet for spørsmål til kandidaten.  

 

Det kom ikke inn ønsker om hemmelig valg. 

Kari-Anne ble enstemmig valgt inn som bærekraftsansvarlig. 

 

Marianne, Fride og Torjus ble benket til stillingen som kommunikasjonsansvarlig, 

men alle takket nei.  

 

Det blir suppleringsvalg av kommunikasjonsansvarlig på første 

Studentparlamentsmøte til høsten.  

 

 

Sak 23/22 Valg av kontrollkomité 

 

Det skal velges kontrollkomité for studieåret 22/23. 

Joakim Løken ble benket som kandidat, men takket nei. 

Torjus stiller som kandidat. Det ble åpnet for spørsmål til kandidaten. 

 

Torjus ble enstemmig valgt inn i kontrollkomiteen. 

 

 

  



 

Referat 
 

 

______________________________________________________________________ 

Studentparlamentet - SPÅ 

 

Eventuelle saker  

 

Behov for digitale verktøy i opplæring 

 

Tilbakemeldinger fra Studentparlamentet angående hvilke funksjonaliteter som er 

viktige i digitale læringsverktøy i forbindelse med utskiftning av Blackboard.  

 

Tilbakemelding på dagens system: Har du appen på telefonen får du ikke inn 

oppdateringer, du må inn på nettsidene og sjekke. Det er veldig ulik funksjon på 

telefon og på nettsider. Også vanlig med brukerfeil, der foreleser sender ut meldinger 

til langt flere studenter enn egen gruppe. Problemer med at man blir kastet ut av appen 

og ikke kommer inn igjen. Man får ikke notifikasjon på at man er kastet ut. 

Notifikasjoner fra appen fungerer ikke, ettersom man kun får dem inne i selve appen.  

 

Ønske om kalender i appen der frister for innleveringer etc. ligger i kalender. Det bør 

være en kalenderfunksjon som alle kan bruke.  

Generelt bør ikke bruksområde begrenses på grunn av dårlig format. Man burde ha en 

god gruppefunksjon så man slipper å bruke Teams som mellomfunksjon. Det burde 

være en fungerende wiki så man slipper å bruke eksterne wiki-sider.  

 

Flytting i sommer 

 

Alt må pakkes ned før sommeren, bygget tas over 4. juli. Private eiendeler må tas med 

hjem.  

 

Møtekritikk og diggerunde 

 

Møtekritikk tatt til etterretning. 

 

 


